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Regulamin konkursu „Twoja dobra energia na Święta” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1.  

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs plastyczny „Twoja dobra 

energia na Święta” („Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest GASPOL S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 80, 00-

175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000021200, NIP 7790020583, REGON 011121040, kapitał zakładowy w wysokości 

116.407.140,30 zł, wpłacony w całości („Organizator”). 

3. Konkurs przeprowadzony zostanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

§ 2. 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która zawarła z GASPOL umowę na dostawy 

gazu płynnego LPG i umowę dzierżawy zbiornika na gaz płynny LPG przeznaczonego do zasilania 

instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, które obowiązują do chwili zakończenia 

konkursu. 

2. W Konkursie mogą uczestniczyć jedynie osoby, które nie pozostają w opóźnieniu z uiszczaniem 

jakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz Organizatora. 

3. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora ani jego małżonek oraz zstępny. 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. 

5. Przystąpienie do Konkursu równoznaczne jest z zaakceptowaniem postanowień niniejszego 

Regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

§ 3. 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie zdjęcia lub przygotowanie pracy plastycznej 

(dowolną techniką plastyczną płaską: rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, techniki mieszane) 

przedstawiających temat Konkursu „Twoja dobra energia na Święta” („Praca Konkursowa”). Celem 

Konkursu jest pokazanie pozytywnych i dobrych emocji związanych z przygotowaniami, 

obchodzeniem i przeżywaniem Świąt Bożego Narodzenia. Każdy Uczestnik Konkursu może 

przesłać tylko jedną Pracę Konkursową. W przypadku przesłania kilku Prac Konkursowych przez 

jednego Uczestnika Konkursu, Komisja będzie brała pod uwagę tą, która została przesłana do 

Organizatora jako pierwsza. Praca Konkursowa może być wykonana przez jednego lub kilku 

Uczestników Konkursu. 

2. Przesyłając Pracę Konkursową Uczestnik Konkursu potwierdza, że jest autorem Pracy Konkursowej 

i udostępniając ją nie narusza praw osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości tego oświadczenia 

Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność względem Organizatora oraz osób trzecich, których 

prawa zostały naruszone.  

3. Przesłanie Pracy Konkursowej równoznaczne jest z udzieleniem licencji niewyłącznej do 

korzystania z utworu w następującym zakresie: 

a) utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej; 

b) rozpowszechniania i obrotu Pracą Konkursową; 

c) wprowadzania zmian, wykonywania opracowań i wykonywania praw zależnych do 

opracowanych Prac Konkursowych. 

4. Uczestnik Konkursu przesyłając Pracę Konkursową wyraża zgodę na jej publikację przez 

Organizatora na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz na innych nośnikach, 

a także na wykorzystanie pracy w celach promocyjnych Organizatora. 

5. W skład Komisji oceniającej prace konkursowe wchodzą pracownicy Organizatora („Komisja”). 

6. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję spośród Uczestników Konkursu, którzy 

przesłali Pracę Konkursową i spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie określone w § 2 
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Regulaminu. Zwycięzcą zostanie Uczestnik Konkursu, który przesłał w ocenie Komisji 

najciekawszą, najoryginalniejszą i zapadającą w pamięć Pracę Konkursową.  

7. Prace Konkursowe należy przesłać Organizatorowi w okresie od 12 grudnia 2022 roku do 27 

grudnia 2022 roku na adres mailowy: konkurs@gaspol.pl wraz z podaniem następujących 

danych Uczestnika Konkursu: imię i nazwisko, numer telefonu.  

8. Przesłane Prace Konkursowe muszą spełniać następujące wymagania: rozmiar pliku: do 10 MB, 

format pliku: JPG, PDF, PNG. W Konkursie nie będą brały udziału Prace Konkursowe przesłane w 

pliku skompresowanym za pomocą takich programów jak 7Z, RAR, ZIP itp. 

9. Organizator najpóźniej dnia 12 stycznia 2023 roku opublikuje na stronie internetowej 

https://www.gaspol.pl/ogrzewanie-dla-domu/konkurs informację o Zwycięzcach Konkursu. 

10. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej telefonicznie. 

NAGRODA 

§ 4. 

1. Organizator przewidział następujące nagrody: 

a) za zajęcie pierwszego miejsca – oczyszczacz powietrza GASPOL EXCLUSIVE o wartości 1599 

zł brutto oraz nagroda pieniężna w kwocie 178 zł brutto;  

b) za zajęcie drugiego miejsca – grill gazowy GASPOL 3P+ DELUXE o wartości 1399 zł brutto 

oraz nagroda pieniężna w kwocie 154 zł brutto; 

c) za zajęcie trzeciego miejsca – grill gazowy GASPOL 3P CLASSIC o wartości 1049 zł brutto 

oraz nagroda pieniężna w kwocie 117 zł brutto; 

d) nagrody wyróżnienia dla trzech osób: oczyszczacz powietrza GASPOL CLASSIC o wartości 

899 zł brutto oraz nagroda pieniężna w kwocie 100 zł brutto. 

2. Grill, o którym mowa w ust. 1 lit. b) oraz lit. c) powyżej, nie posiada w zestawie butli gazowej. 

3. Przyznana Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora, za pośrednictwem wybranego przez 

Organizatora kuriera, na adres wskazany przez Zwycięzcę Konkursu. Brak podania przez 

Zwycięzcę Konkursu adresu w terminie 14 dni od daty telefonicznego poinformowania o zwycięstwie 

lub nieodebranie przesyłki kurierskiej oznacza rezygnację z otrzymania Nagrody. W takim 

przypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

4. Nagroda z tytułu wygranej w Konkursie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody, w oparciu o treść art. 30 ust. 

1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 1128 z późn. zm.). Organizator, jako płatnik podatku, potrąci z części pieniężnej nagrody 

zaliczkę na podatek dochodowy, liczony od całej wartości Nagrody zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 

§ 5. 

1. Uczestnik Konkursu ma prawo złożenia reklamacji w terminie 14 dni od daty publikacji informacji, 

o której mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu – listownie, na adres Organizatora: Dział Obsługi Klienta 

GASPOL S.A., ul. Gazowa 9, 21-100 Lubartów lub drogą korespondencji elektronicznej, na adres 

e-mail Organizatora dok@gaspol.pl. 

2. Reklamacje złożone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 nie będą rozpatrywane. 

3. Organizator rozpatrzy złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź 

zostanie przesłana na adres wskazany w treści reklamacji. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

§ 6. 

1. Administrator danych osobowych. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu 

jest Organizator (GASPOL S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

mailto:konkurs@gaspol.pl
https://www.gaspol.pl/ogrzewanie-dla-domu/konkurs
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numerem 0000021200, NIP 7790020583, REGON 011121040, kapitał zakładowy w wysokości 

116.407.140,30 zł, wpłacony w całości).  

2. Podstawa prawna. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestnika Konkursu jest: 

a) prawnie uzasadniony interes każdej ze Stron, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46fWE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych, „RODO”) – w zakresie zadań związanych z przeprowadzeniem Konkursu, 

w tym z przyjęciem Pracy Konkursowej, ustaleniem spełnienia warunków uczestnictwa, 

przyznaniem i doręczeniem Nagrody, a także z dochodzeniem lub obroną przed ewentualnymi 

roszczeniami; 

b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie realizacji obowiązków 

prawnych ciążących na Organizatorze w związku z organizacją Konkursu. 

3. Dane kontaktowe. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika 

konkursu można się skontaktować poprzez adres e-mail: ochronadanych@gaspol.pl, telefonicznie 

pod numerem: 606 800 400 lub pocztą tradycyjną (listownie) na adres siedziby Organizatora (Aleja 

Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa).  

4. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: U Organizatora został 

wyznaczony inspektor ochrony danych. Kontakt z nim jest możliwy pod adresem: 

dpo@shvenergy.com lub pocztą tradycyjną (listownie) na adres siedziby Organizatora (Aleja Jana 

Pawła II 80, 00-175 Warszawa).  

5. Cele przetwarzania danych. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika konkursu w celu 

realizacji zadań administratora związanych z przebiegiem Konkursu, w tym z Pracy Konkursowej, 

ustaleniem spełnienia warunków uczestnictwa, przyznaniem i dostarczeniem Nagrody, a także z 

dochodzeniem lub obroną przed ewentualnymi roszczeniami. Celem przetwarzania danych może 

być również obowiązek spełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych wynikających 

z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego. 

6. Podmioty, którym dane osobowe mogą być udostępniane. W związku z przetwarzaniem 

danych w celach wskazanych w pkt. 5, dane osobowe Uczestnika konkursu mogą być udostępniane 

innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika konkursu mogą 

być:  

a) podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

(zwłaszcza sądy, organy podatkowe oraz inne organy administracji publicznej);  

b) podmioty, świadczące usługi IT, archiwizacji dokumentów, podmioty pocztowe i kurierskie, 

podmioty drukarskie, obsługi telefonicznej lub elektronicznej, marketingowe, komunikacyjne 

i analityczne, płatnicze, księgowo – finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne i windykacyjne, 

z zakresu niszczenia dokumentów;  

6. Okresy przechowywania danych osobowych. Dane osobowe Uczestnika konkursu będą 

przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 5 celów przetwarzania, tj.: 

a) w celu realizacji zadań administratora związanych z przebiegiem Konkursu, w tym z przyjęciem 

Pracy Konkursowej, ustaleniem spełnienia warunków uczestnictwa, przyznaniem i 

dostarczeniem Nagrody - przez okres trwania konkursu, przyznania i doręczenia nagród; 

b) w celu wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych – do momentu 

wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;  

c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia 

roszczeń z tytułu Konkursu lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

albo do momentu wniesienia przez Uczestnika Konkursu sprzeciwu, z zastrzeżeniem 

postanowień pkt. 10 poniżej. 

7. Wymagania dotyczące podania danych. Podanie danych Uczestnika konkursu, które będą 

przetwarzane na podstawie zgody Uczestnika konkursu, jest dobrowolne i jest możliwe 

do odwołania w każdym czasie, jednak ich podanie jest niezbędne celem wzięcia udziału w 

Konkursie.  

mailto:dpo@shvenergy.com
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8. Przekazanie danych do państwa trzeciego. Organizator może powierzać wykonanie niektórych 

usług i zadań wybranym dostawcom, mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym (czyli w tzw. „państwie trzecim”), w szczególności dostawcom usług 

oraz infrastruktury informatycznej (IT). W takich przypadkach dane są przekazywane do państwa 

trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, 

a w przypadku braku jego stwierdzenia, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi 

stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych 

- należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE. Uczestnik Konkursu w każdej 

chwili ma możliwość zażądania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.  

9. Prawa Uczestnika Konkursu, którego dane osobowe są przetwarzane. Uczestnik Konkursu ma 

prawo do:  

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), 

ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;  

b) do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez niego dostarczone Organizatorowi 

tj. otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu 

administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, ma prawo żądania, aby dane osobowe 

zostały przesłane przez Organizatora bezpośrednio innemu administratorowi;  

c) cofnięcia każdej dotychczas wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Organizatorem 

lub z inspektorem ochrony danych.  

Ponadto, Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych 

osobowych narusza RODO. Organem nadzorczym na terytorium Polski jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

10. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu Organizatora, w tym w zakresie zadań związanych z przeprowadzeniem 

Konkursu, w tym z przyjęciem Pracy Konkursowej, ustaleniem spełnienia warunków uczestnictwa, 

przyznaniem i doręczeniem Nagrody, a także z dochodzeniem lub obroną przed ewentualnymi 

roszczeniami. 

Przyczyną tego sprzeciwu musi być szczególna sytuacja Uczestnika Konkursu. Po otrzymaniu 

sprzeciwu Organizator przestanie przetwarzać dane Uczestnika Konkursu w celu lub celach, 

co do których został wyrażony sprzeciw, chyba że Organizator wykaże istnienie ważnych prawnie 

uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności 

Uczestnika Konkursu lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.  

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu Uczestnik Konkursu może skontaktować się 

z Organizatorem lub z IOD.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 7. 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2022 roku. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej https://www.gaspol.pl/ogrzewanie-dla-

domu/konkurs. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od 

chwili opublikowania ich na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 powyżej.  

5. Pytania do Organizatora dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail: konkurs@gaspol.pl. 

https://www.gaspol.pl/ogrzewanie-dla-domu/konkurs
https://www.gaspol.pl/ogrzewanie-dla-domu/konkurs
mailto:konkurs@gaspol.pl
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6. Konkurs nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego ani loterii promocyjnej                 

w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 888 z późn. zm.). 


